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INTRODUCERE 

Formarea iniţială a viitorilor judecători şi procurori este o prerogativă naţională şi una din atribuţiile de bază ale Institutului Naţional al Justiţiei. În 

temeiul Legii nr.152-XVI din 08.06.2006, instruirea candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror se realizează pe o durată de 18 luni.  

Potrivit Regulamentului cu privire la formarea iniţială şi absolvire din 06.06.2007 instruirea se realizează în 3 semestre:  

Semestrul I – început de specializare şi pregătire fundamentală, cu o durată de 20 săptămîni, include discipline de pregătire fundamentală atît 

pentru candidaţii la funcţiile de judecător, cît şi de procuror. 

Semestrul II – de specializare, cu o durată de 20 săptămîni, include discipline de specializare în profesia aleasă. 

Semestrul III – de stagiu și aplicativ de proiectare, cu o durată de 35 săptămîni, include stagii de practică în instanţele de judecată, organele 

procuraturii, organele de urmărire penală, avocatură. Pe durata desfăşurării stagiului de practică, audienţii vor participa la simulări de procese civile şi penale 

conform orarului care este aprobat şi afişat la INJ. 

Instruirea iniţială în cadrul INJ are drept scop formarea de judecători şi procurori competenţi, care să-şi exercite atribuţiile cu onestitate, în numele legii 

şi pentru binele societăţii. Pentru atingerea acestui scop, INJ îşi propune formarea de judecători şi procurori cu următoarele  

COMPETENŢE GENERALE: 

 capacitatea de autoinstruire, cercetare și elaborare de proiecte în domeniul profesional; 

 cunoașterea și selectarea celor mai eficiente tehnologii în luarea deciziilor profesionale; 

 capacitatea de autoanaliză, autoevaluare și diagnosticare în vederea soluționării problemelor din domeniul de activitate; 

 abilitatea de a lucra în echipa multidisciplinară. 

COMPETENŢE  SPECIFICE:  

 posedarea cunoștințelor teoretice profunde în domeniul profesional; 

 posedarea competențelor aplicative de exercitare a profesiei; 

 utilizarea integrală a aparatului conceptual și metodologic în rezolvarea problemelor teoretice și practice din domeniul de specialitate; 

 studierea și generalizarea experienței naționale și internaționale în vederea respectării drepturilor omului și formării lor profesionale; 

 interpretarea și aplicarea uniformă a legislația naționale și internaționale; 

 respectarea exigențelor normative și deontologice impuse profesiei; 

 conștientizarea rolului profesional, social și al apartenenței la profesie; 

 posedarea abilităților non-juridice specifice profesiei; 

 contribuirea la promovarea imaginei justiției în societate. 
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Semestrul I 

început de specializare şi pregătire fundamentală  

 

15 săptămîni de instruire: 31 ore pe săptămînă pentru studierea disciplinelor obligatorii = 468 ore  

                                               2 ore pe săptămînă pentru studierea disciplinelor facultative = 28 ore  

1 săptămînă vacanţa de crăciun 

2 săptămîni pentru evaluare finală 

Nr. 

 d/o 
Discipline comune pentru candidaţii la funcţiile de judecător şi de procuror 

Total ore 

(curs/practice) 

Metodologia de 

evaluare 

 obligatorii   

1. Drept civil – disciplină fundamentală 68(20/48) examen 

2. Drept procesual civil – disciplină fundamentală 68(20/48) examen 

3. Drept penal – disciplină fundamentală 68(20/48) examen 

4. Drept procesual penal – disciplină fundamentală 68(20/48) examen 

5. CEDO şi jurisprudenţa CtEDO 54(18/36) examen 

6. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale 36(12/24) colocviu diferențiat 

7. Contenciosul administrativ  34(10/24) colocviu diferențiat 

8. Comunicarea persuasivă 32(10/22) colocviu diferențiat 

9. Drept contravenţional 26(8/18) colocviu diferențiat 

 opționale   

10. 

Protecția proprietăţii intelectuale 

14(4/10) colocviu diferențiat Dreptul concurenţei 

Protecția consumatorului 

 facultative   

11. Limbi străine: limba engleză sau limba franceză 28(0/28) colocviu 



4 
 

Semestrul II 

de specializare pentru judecători 

 

17 săptămîni de instruire: 31 ore pe săptămînă pentru studierea disciplinelor obligatorii = 526 ore 

                                               2 ore pe săptămînă pentru studierea disciplinelor facultative = 28 ore  

1 săptămînă vacanţa de Paşti 

2 săptămîni pentru sesiunea intermediară 

2 săptămîni pentru evaluare finală 

 

Nr. 

 d/o 
Discipline pentru candidaţii la funcţia de judecător 

Total ore 

(curs/practice) 

Metodologia de 

evaluare 

 obligatorii   

   1. Metodologia întocmirii actelor procesuale civile (simulări de procese) 36(2/34) examen 

2. Metodologia întocmirii actelor procesuale penale (simulări de procese) 36(2/34) examen 

3. Intentarea, pregătirea şi examinarea în fond a pricinilor civile 36(12/24) examen 

4. Calificarea  infracţiunilor (și pentru procurori) 36(12/24) examen 

5. Proceduri speciale în procesul penal 36(12/24) examen 

6. Dreptul Uniunii Europene (și pentru procurori) 36(12/24) examen 

7. Organizarea activităţii instanţelor de judecată  36(12/24) examen 

8. Procedura insolvabilităţii 28(10/18) colocviu diferențiat 

9. Investigarea infracţiunilor cibernetice (și pentru procurori) 28(10/18) colocviu diferențiat 

10. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional 28(4/24) colocviu diferențiat 

11. Particularitățile soluționării cauzelor succesorale 24(0/24) colocviu diferențiat 

12. Particularitățile soluționării litigiilor familiale 24(0/24) colocviu diferențiat 

13. Etica şi deontologia profesională a judecătorului 24(8/16) colocviu diferențiat 
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14. Activitatea specială de investigaţii (și pentru procurori) 18(6/12) colocviu diferențiat 

15. Executarea hotărîrilor judecătorești în materie civilă  14(4/10) colocviu diferențiat 

16. Executarea hotărîrilor judecătorești în materie penală 14(4/10) colocviu diferențiat 

17. Medicina legală 14(4/10) colocviu diferențiat 

18. Traficul de ființe umane 14(4/10) colocviu diferențiat 

19. Medierea (și pentru procurori) 14(0/14) colocviu diferențiat 

20. Expertiza judiciară (și pentru procurori) 14(0/14) colocviu diferențiat 

 opționale   

21. 
Psihologia judiciară 

16(4/12) colocviu diferențiat 
Combaterea violenţei în familie 

 facultative   

22. Limbi străine: limba engleză sau limba franceză 28(0/28) colocviu 
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Semestrul II 

de specializare pentru procurori 

 

17 săptămîni de instruire: 31 ore pe săptămînă pentru studierea disciplinelor obligatorii = 526 ore  

                                               2 ore pe săptămînă pentru studierea disciplinelor facultative = 28 ore  

1 săptămînă vacanţa de Paşti 

2 săptămîni pentru sesiunea intermediară 

2 săptămîni pentru evaluare finală 

 

Nr. 

d/o 
Discipline pentru candidaţii la funcţia de procuror 

Total ore 

(curs/practice) 

Metodologia de 

evaluare 

 obligatorii   

1. Tactica criminalistică 54(18/36) examen 

2. Metodologia întocmirii actelor procedurale în faza de urmărire penală 54(18/36) examen 

3. Participarea procurorului în instanţa de judecată  44(14/30) examen 

4. Calificarea  infracţiunilor (și pentru judecători) 36(12/24) examen 

5. Proceduri speciale în procesul penal 36(12/24) examen 

6. Dreptul Uniunii Europene (și pentru judecători) 36(12/24) examen 

7. Organizarea activităţii organelor procuraturii  36(12/24) examen 

8. Conducerea şi efectuarea urmăririi penale de către procuror 28(10/18) colocviu diferențiat 

9. Investigaţii financiar-economice  28(10/18) colocviu diferențiat 

10. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional 28(4/24) colocviu diferențiat 

11. Investigarea infracţiunilor cibernetice (și pentru judecători) 28(10/18) colocviu diferențiat 

12. Etica şi deontologia profesională a procurorului 24(8/16) colocviu diferențiat 

13. Medierea (și pentru judecători) 20(0/20) colocviu diferențiat 
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14. Activitatea specială de investigaţii (și pentru judecători) 18(6/12) colocviu diferențiat 

15. Executarea hotărîrilor judecătorești în materie penală 14(4/10) colocviu diferențiat 

16. Expertiza judiciară (și pentru judecători) 14(0/14) colocviu diferențiat 

17. Medicina legală 14(4/10) colocviu diferențiat 

 opționale   

18. 
Psihologia judiciară 

14(4/10) colocviu diferențiat 
Combaterea violenţei în familie 

 facultative   

19. Limbi străine: limba engleză sau limba franceză 28(0/28) colocviu 
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Semestrul III 

de stagiere şi aplicativ de proiectare 

 

25 săptămîni – stagiu de practică, inclusiv simulări de procese civile și penale la INJ – 72 ore 

2 săptămîni vacanţa de vară 

1 săptămînă vacanţa de Crăciun 

1 săptămînă pentru evaluarea finală a stagiului de practică 

4 săptămîni – cursuri de finalizare (122 ore) 

2 săptămîni pentru evaluare finală  

 

Nr. 

 d/o 
Cursuri aplicative de proiectare organizate și desfășurate la sediul INJ după stagiului de practică Total ore 

Metodologia de 

evaluare 

 obligatorii - pentru candidații la funcția de judecător   

1. Particularitățile soluționării cauzelor comerciale 18(0/18) colocviu diferențiat 

2. Particularitățile soluționării litigiilor funciare 18(0/18) colocviu diferențiat 

3. Particularitățile soluționării litigiilor de muncă  18(0/18) colocviu diferențiat 

4. Particularitățile soluționării litigiilor vamale 18(0/18) colocviu diferențiat 

5. Particularitățile soluționării litigiilor fiscale 18(0/18) colocviu diferențiat 

6. Particularitățile soluționării litigiilor bancare 18(0/18) colocviu diferențiat 

 obligatorii - pentru candidații la funcția de procuror   

1. Metodologia investigării infracţiunilor de corupţie și celor conexe 24(8/16) colocviu diferențiat 

2. Metodologia investigării infracţiunilor contra patrimoniului 22(6/16) colocviu diferențiat 

3. Metodologia investigării infracţiunilor contra persoanei 22(6/16) colocviu diferențiat 

4. Metodologia investigării infracţiunilor privind viața sexuală, contra familiei și minorilor 20(4/16) colocviu diferențiat 

5. Metodologia investigării infracţiunilor în domeniul transportului, contra securității publice și a ordinii publice 20(4/16) colocviu diferențiat 

 opționale   
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7. 

Protecția mediului înconjurător 

14(4/10) colocviu diferențiat Justiţia pentru copii 

Instituţia probaţiunii în sistemul de drept al Republicii Moldova 

 Module pe parcursul desfășurării stagiului de practică   

1. Simulări de procese civile 32 colocviu diferențiat 

2. Simulări de procese penale 32 colocviu diferențiat 
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EXAMENELE DE ABSOLVIRE 

 

1. Ore de sinteză = 12 ore 

 

2. Examenele de absolvire:  

 

PENTRU JUDECĂTORI 
Modalitatea  

de evaluare 

Organizarea activității instanțelor de judecată; 

Etica și deontologia profesională a judecătorului 
Examen oral 

Drept civil / Drept procesual civil Examen scris (4 ore): Întocmirea unei hotărîri judecătorești. 

Drept penal / Drept procesual penal Examen scris (4 ore): Întocmirea unei sentințe judecătorești. 

 

 

PENTRU PROCURORI 
Modalitatea  

de evaluare 

Organizarea activității organelor procuraturii; 

Etica și deontologia profesională a procurorului 
Examen oral 

Drept civil / Drept procesual civil Examen scris (4 ore): Întocmirea unei cereri de chemare în judecată. 

Drept penal / Drept procesual penal Examen scris (4 ore): Întocmirea unui rechizitoriu. 
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CALENDAR ACADEMIC  

(01.10.2013 – 31.03.2015) 

Activitatea didactică Perioada 

Semestrul I (18 săptămîni) 1 octombrie 2013 – 2 februarie 2014 

Cursuri şi seminare de inițiere 1 octombrie 2013 – 19 ianuarie 2014 

Vacanţa de Crăciun 30 decembrie 2013 – 8 ianuarie 2014 

Sesiunea din semestrul I 20 ianuarie 2014 – 2 februarie 2014 

Semestrul II (22 săptămîni) 3 februarie  2014 – 6 iulie 2014 

Cursuri şi seminare de aprofundare 3 februarie – 22 iunie 2014 

Sesiunea intermediară din semestrul II 7 aprilie – 20 aprilie 2014 

Vacanţa de Paşti  21 – 28 aprilie 2014 

Sesiunea din semestrul II 23 iunie  – 6 iulie 2014 

Semestrul III (35 săptămîni) 7 iulie 2014 – 8 martie 2015 

Vacanţa de vară 7 – 20 iulie 2014 

Stagiul de practică, inclusiv simulări de procese la INJ 21 iulie 2014 – 18 ianuarie 2015 

Vacanţa de Crăciun 1 – 8  ianuarie 2015 

Evaluarea finală a stagiului de practică 19 – 25 ianuarie 2015 

Cursuri şi seminare de finalizare 26 ianuarie – 22 februarie 2015 

Sesiunea din semestrul III 23 februarie – 8 martie 2015 

Absolvirea INJ (3 săptămîni) 9 – 31 martie 2015 

12 ore de sinteză  9 –11 martie 2015 

Examene de absolvire 12 – 29 martie 2015 

Eliberarea atestatelor  30 – 31 martie 2015 

 

 


